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Sweco Society AB

Inledning
Bakgrund och syfte
Ockelbo kommun och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, hädanefter kallad
VGS, undersöker möjligheten att exploatera fastigheten Gäveränge 2:8 och den södra delen av
fastigheten Säbyggeby 1:64 med cirka 12 bostäder i form av flerfamiljshus. Arbete med
framtagandet av en ny detaljplan för fastigheterna pågår.

Figur 1 Översiktskarta som visar utredningsområdet i förhållande till Ockelbo centrum och järnvägsstation.

Till följd av plan- och bygglagens angörings- och parkeringskrav enligt 8 kap §9, i kombination
med fastighetens lokalisering intill länsväg 272 har frågetecken under planläggningsprocessen
upptäckts kopplat till trafik- och parkeringssituationen. Trafikverket anser det av olika skäl
olämpligt att öppna ytterligare in- och utfarter längs väg 272 utan att först ha utrett frågan
närmare.
Trafikutredningen syftar till att utreda möjligheterna till anslutning eller ut/infarter till och från
fastigheterna Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 från länsväg 272. Detta har gjorts
genom att studera sex olika alternativ av anslutnings- och/eller parkeringsmöjligheter till/på
planområdet. Utredningen kommer analysera och bedöma konsekvenser av sex olika
utredningsalternativ. Fokus i analyserna är genomförbarhet, anläggningskostnader,
markintrång, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
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Avgränsningar
Inom ramen för uppdraget ingår det inte att göra nya trafikmätningar, trafiksimuleringar, bulleroch vibrationsutredningar eller upprättande av detaljprojektering/projekteringsritningar.
Utredningen förutsätter att den södra delen av Säbyggeby 1:64 i sinom tid kommer att gå upp i
Gäveränge 2:8 när lantmäteriförrättning är genomförd. Som avgränsning för själva
planområdets omfattning har tidigare planarbete legat till grund.

Nulägesbeskrivning
Trafik
Länsväg 272 (Norra Åsgatan) är huvudleden genom centralorten Ockelbo och löper i nordsydlig riktning från Sibo, riksväg 83 i norr, genom södra Hälsingland, Gästrikland och vidare
söderut till Uppsala. Väg 272 fungerar som regionalt stråk för gods och arbetspendling, är även
ett alternativt genomfartstråk för långväga transporter. Väg 272 har även ett värde kopplat till
upplevelser längs stråket och har fått smeknamnet ”Tidernas väg”. Väg 272 sträcker sig förbi
Ockelbo station, Ockelbo centrum och öster om de berörda fastigheterna i planområdet
Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64.
Förbi fastigheterna i planområdet uppmättes trafikflödet 2017 till en årsmedeldygnstrafik (ÅDT)
på 5 842 fordon, varav cirka 7 procent (386 fordon) tung trafik. En trafikprognos, där ÅDT:n
uppräknas enligt Trafikverkets uppräkningstal för år 2040, ger en indikation att trafikmängden
utan planerad exploatering kommer öka. Resultatet av uppräkningen redovisas i tabell 1. År
2020 kommer ÅDT uppgå till 6061 fordon, varav 8 procent tung trafik och år 2040 uppgår ÅDT
till 6921 fordon, varav 9 procent tung trafik längs länsväg 272.
Tabell 1 Resultatet av uppräkningen av årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) längs väg 272 förbi
utredningsområdet.

År

ÅDT

Tung trafik
(antal)

Tung trafik (procent)

2017

5842

386

7%

2020

6061

489

8%

2040

6921

619

9%

Den skyltade hastigheten förbi planområdet är 40 km/h. En hastighetsmätning gjordes 2019
norr om planområdet (i höjd med Norra Åsgatan 48). Totalt inhämtades hastighetsdata från
31 262 söder- och norrgående fordon. Mätningens resultat visade att under mätperioden var
hastighetsöverträdelsen av det totala antalet inmätta fordon 77 procent.
Genomsnittshastigheten söderut var 45 km/h och norrut 47 km/h. Topphastigheten söderut
uppmättes till 112 km/h (kl. 04:36), norrut 105 km/h (kl. 02:11). Mätningen visade att de flesta
fordonen hade en hastighet på 45–50 km/h.
Ockelbo kommun lyfter i sin översiktsplan fram att det finns stora trafiksäkerhetsproblem och
framkomlighetsproblem längs väg 272 genom Ockelbo tätort. Framkomligheten är kopplad till
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ÅDT och trafiksäkerhetsproblemen uppstår till följd av det höga trafikflödet samt att många
oskyddade trafikanter behöver vistas utmed och korsa väg 272 i tätorten.
Väster om planområdet intill Bysjön sträcker sig en gång- och cykelväg (GC-väg) på en sedan
1970-talet nedlagd banvall. GC-vägen är det enda primära nord-sydliga stråket för oskyddade
trafikanter och sträcker sig från Marstrand i söder till Garvaregränd strax norr om planområdet
där den ansluter till väg 272.
GC-vägen är utpekad som ett primärt och viktigt stråk i Ockelbo kommuns Cykelstrategi och i
Gävleborgs Regionala infrastrukturplan (Länstransportplan) 2018–2029. Cykelstrategin belyser
att GC-vägen är central för att knyta ihop den södra och norra delen av Ockelbo tätort för
oskyddade trafikanter. Vid planering av åtgärder ska fokus vara att öka trafiksäkerheten i de
stråk som är viktiga för arbets- och studiependlingen. Den åtgärd som är högst prioriterad i
Ockelbo kommuns åtgärdslista berör just denna GC-väg och avser en förlängning av befintlig
GC-väg utmed väg 272 upp till Säbyggeby/Movägen, med syfte att koppla samman hela
Ockelbos tätort med ett enhetligt transportsystem för oskyddade trafikanter. Denna åtgärd finns
även med i länstransportplanen och planeras att implementeras år 7–12 i planen, dvs. 2024–
2029.

Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64
Fastigheterna Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 ligger belägna väster om väg 272 norr
om Testeboån och utgör tillsammans planområdet som denna utredning berör. Från
planområdets sydliga del är det cirka 500 meter till Ockelbo järnvägsstation och cirka 700 meter
till Ockelbo centrum. Fastigheterna är utpekade i Ockelbos översiktsplan som ett strategiskt
område för bostadsbebyggelse.
Fastigheterna är inom planområdet idag obebyggda och terrängen sluttar kraftigt västerut från
väg 272 till gamla banvallen. I planområdets närområde finns flera äldre byggnader av
kulturhistoriskt värde. Stora delar av främst Gäveränge 2:8 består av sly och gamla
schaktmassor.
Söder om planområdet (precis vid Sundsbrons norra brofäste) finns en mycket centralt belägen
parkeringsplats för cirka 20 personbilar. Parkeringen användes tidigare som kundparkering för
Lindwalls skor och Posten Företagscenter. Idag finns ingen av dessa verksamheter kvar varför
parkeringens beläggning är förhållandevis liten. Parkeringen är förbunden med planområdet via
gång-och cykelvägen utmed den gamla banvallen väster om planområdet, samt via en smal
trottoar utmed väg 272.
Om verksamhet åter skulle öppna i dessa lokaler finns en större och mer trafiksäker
parkeringslösning utmed Trädgårdsgatan strax öster om nedlagda postlokalen.

Planer för utveckling av Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64
Fastigheternas centrala och sjönära läge, kombinerat med ett mycket kort avstånd till
centrumhandel, regionalt resecentrum, skola och natur gör att de är intressanta att bebygga.
Fokus i denna utredning är bland annat att hitta en angörings- och/eller parkeringslösning som
har så hög genomförbarhet som möjligt. Det är i detta avseende viktigt att frågeställningen
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behöver inbegripa lösningsförslag som kan innebära att parkering även kan lösas på annan
plats är inom planområdet, om det skulle visa sig att detta är den enda möjligheten för att över
huvud taget kunna exploatera fastigheten enligt gällande lagstiftning.
Planområde
I tidigare/pågående planarbete har som nämnts ovan även den södra delen av Säbyggeby 1:64
inkluderats i planområdet. Fastighetens södra del upp mot det gamla apoteket pekats ut som ej
lämpligt som parkering, något som denna utredning beaktat till viss del, men som kan behöva
omprövas i fortsatt planarbete.
Utgångspunkten är att cirka 12 lägenheter ska inrymmas i planområdet. Det är ej fastställt exakt
var huskropparna ska ligga, vilket innebär att utredningen av de sex olika
anslutningsalternativen kan vara fokuserade på att erhålla bästa möjliga funktion ur
trafiksynpunkt. Observera att anslutningar till planområdet således även är möjliga att utreda
mot fastigheten Säbyggeby 1:64, och inte enbart till/från Gäveränge 2:8.
Trafikalstring
En trafikalstring har gjorts med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg för att få en indikation kring
hur en exploatering av fastigheten kan komma att påverka trafiksituationen. Som grund för
beräkningen låg den ÅDT som redovisas i avsnitt Trafik. Vid alstringen gjordes antagandet att 21
boenden/invånare skulle tillkomma till följd av exploateringen och fastighetens närhet till centrum
togs också med som en förutsättning vid beräkningen. Resultatet av trafikalstringen gav en
indikation att exploateringen kan komma att tillföra cirka 13 fordonsrörelser/dygn. Om detta förs
samman med den ÅDT prognos som redovisas i avsnitt Trafik för år 2040 innebär exploateringen
ett tillförande av ÅDT längs väg 272 med 0,2 procent.
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Utredningsalternativ
I detta avsnitt redovisas de sex olika utredningsalternativen för Gäveränge 2:8 och del av
Säbyggeby 1:64. I varje alternativ presenteras olika redovisningar av alternativet utifrån
genomförbarhet, trafiksäkerhet, tillgänglighet, markintrång och anläggningskostnader.

De sex olika alternativen är:
•

Alternativ 1 Via gång- och cykelväg bakom Apotekshuset
(Fokus: Utreda genomförbarhet, för- och nackdelar)

•

Alternativ 2: Vanlig vänstersväng
(Fokus: Utreda trafiksäkerhet, funktion)

•

Alternativ 3: Förbjuden vänstersväng
(Fokus: finns en lösning som kan säkerställa regelefterlevnad?)

•

Alternativ 4: Vänstersvängkörfält
(Fokus: utreda genomförbarhet ifall vänstersvängkörfält är kompatibelt
enligt VGU i befintligt vägområde)

•

Alternativ 5: Parkering på annan fastighet och angöring i befintlig Pficka
(Fokus: Kan man lösa angöringskraven i befintlig P-ficka?)

•

Alternativ 6: Undersöka om det finns fler lösningsförslag än alternativ
1-5
(Fokus: Kan vi hitta någon helt annan lösning?)

Observera att utredningsalternativen ej är rangordnade i denna lista.

Generellt om utredningsalternativen
Med anledning av den varierande lutningen på berörda fastigheter på västra sidan väg 272 så
kommer placering av parkeringsplatser samt anslutning att påverka både arbete och kostnad. I
utredningen av alternativ 2, 3, och 4 har det eftersträvats att försöka följa det förslag på
detaljplan som tagits fram av kommunen, (2018). (Se figur 2 nedan).
Med anledning av att förslaget på detaljplan avser en anslutning direkt till väg 272 har ingen
hänsyn tagits till detaljplanens utformning i alternativ 1, mer än att lägga parkeringsytan
någonstans inom den planerade planområdesgränsen norrut.
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Figur 2. Förslag på detaljplan för fastigheten Gäveränge 2:8 och Säbyggeby 1:64, framtagen av Ockelbo
kommun (2018).

I nedanstående alternativ (1, 2, 3 och 4) har en parkeringsyta uppskattats för 14 platser (12 för
boende, 1 för besökare och 1 handikapp, se figur 3). Denna yta kan givetvis komma att
förändras beroende på antal parkeringsplatser, hur man väljer att lägga dessa på fastigheten
samt hur de ska ansluta till väg 272. Exempel på olika parkeringstyper, exempelvis tvärställda
parkeringar, finns redovisat i VGU (2020).
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Figur 3. Parkeringsyta med mått, framtaget i CAD). Detta är den yta som illustreras som ”parkeringsyta” i
nedanstående skisser för respektive utredningsalternativ.

Med anledning av att det i denna utredning saknas underlag som beskriver flerbostadshusets
placering inom planområdet så har ingen hänsyn tagits till det vid placering av anslutningar och
parkeringar.
För att alternativ 2, 3, 4, 5 och 6 ska vara möjliga, förutsätts att Ockelbo kommun upphäver
lokala trafikföreskrifter om parkering på Norra Åsgatan (2101, 2009:53).
Om ny anslutning/utfart till väg 272 blir aktuell ska ansökan enligt Väglagen göras till
Väghållaren och godkännas innan arbeten påbörjas. I detta fall är det Trafikverket som är
Väghållare.
Observera att det i fortsatt utredningsarbete är viktigt att välja rätt terminologi – En utfart har
andra krav än en väganslutning i VGU. Är det tänkt att den inom planområdet ska finnas en
egen gata (med eget gatunamn) är det fråga om en väganslutning. Är det enbart en parkering
och/eller angöringsplats som anläggs är det en utfart som avses. Denna utredning har utgått
från VGU:s definition av anslutning av väg för att resultatet även ska kunna vara användbart i
bägge typfallen, samt att utredningen ska kunna uppfylla högre krav än vid enbart en utfart.
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Alternativ 1 Via gång- och cykelväg bakom Apotekshuset

•

Kort beskrivning av alternativet
Alternativ 1 innebär en breddning av befintlig gång- och cykelväg bakom Apotekshuset
ner till fastigheterna Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64. In- och utfart för
personbilar från väg 272 sker via befintlig anslutning (Garvaregränd) strax söder om
Kuxagrillen.

•

Genomförbarhet
I dagsläget är GC-vägen för smal för att både fordonstrafik och oskyddade trafikanter
ska kunna nyttja samma vägbana. För att kunna framföra fordon (framförallt
personbilar) bakom Apotekshuset behöver befintlig GC-väg breddas, dvs en bilväg
komma på plats. För att kunna få plats med möte med bil har vägen förutsatts ha bredd
på 5,5 meter (varje körbana får en körfältsbredd på 2,75 meter, vilket är minimum enligt
VGU, 2020).
Med anledning av den branta lutningen som råder, (9 meter nivåskillnad från väg 272
ner till sjön), samt GC-banans läge bör breddningen läggas på lämpligast ställe utifrån
förhållandena på platsen. I förslaget nedan har vägen valts att breddas österut, mot väg
272. Detta för att undvika alltför stora nivåskillnader och för att undvika flytt av den
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befintliga GC-vägen samt belysningen som idag finns på den västra sidan om GCvägen.
Den tillkommande bilvägen, inklusive dränering och skyddsremsa från GC-vägen,
uppskattas till en total vägbredd på 6,5 meter. Detta gör att ytterligare mark behöver tas
i anspråk för att detta alternativ ska kunna genomföras. Observera att eftersom
kommunen själv skulle bli väghållare för denna sträcka behöver inte VGU nödvändigtvis
följas, det kan således gå att anlägga en smalare variant men det är inte säkert att den
kan få en tillräckligt god funktion om så skulle ske.
Lutningen från den planerade bilvägen upp till föreslagen parkeringsyta på berörd
fastighet är brant med en nivåskillnad på cirka 4-5 meter.

Figur 4. Illustrationen visar bilvägens placering bakom Apotekshuset som ansluts till en parkeringsyta på
berörd fastighet. Den gröna, streckade linjen illustrerar planområdets norra gräns. Höjder finns redovisade.

memo04.docx

10 (36)
PM – TRAFIKUTREDNING FÖR
FASTIGHETERNA GÄVERÄNGE 2:8 OCH
DEL AV SÄBYGGEBY 1:64 I OCKELBO
KOMMUN
2020-06-24

GM \\sestofs010\projekt\27353\12602945_trafikutr_gäveränge\000\07_arbetsmaterial\pm\pm trafikutredning gäveränge 2;8_2000624 slutversion.docx

Förutom ovanstående tillkommer markintrång för släntlutningar, räcken, stödmurar etc.
Detta har inte inräknats i ytan för markanspråk, utan får studeras närmare i vidare
utredning.

•

Trafiksäkerhet
Närheten till Bysjön samt den branta lutningen ner mot vattnet kan innebära en
trafiksäkerhetsrisk. Därför behöver säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika att fordon,
framförallt vid halka vintertid, åker av bilvägen, över GC-vägen och sedan ner i vattnet.
Trafiken på väg 272 bedöms få en ytterst liten påverkan då inget i trafikmiljön utmed
vägen förändras när befintlig anslutning via Garvaregränd nyttjas. Antalet svängande
fordon som ökar till och från flerbostadshuset (ca 13 fordon/dygn) bedöms inte påverka
trafiken utmed väg 272 såpass att ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i form av t ex ett
vänstersvängskörfält bör övervägas. Dessutom skulle ett vänstersvängskörfält försvåra
framkomligheten till fastigheten Säbyggeby 1:17, belägen strax söder om korsningen
med Garvargränd.
Genom att inte etablera en ny anslutning till väg 272 så minskas risken för att
trafikflödet försämras med större köbildningar utmed vägsträckan i jämnhöjd med
planområdet, men risken för köbildning kvarstår eftersom svängande trafik enbart
förflyttas något längre norrut.
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bedöms inte försämras, om den nya
bilvägen placeras separerad från GC-vägen med tillhörande skyddsåtgärder. Den
upplevda trafiksäkerheten kommer sannolikt dock försämras kraftigt för de oskyddade
trafikanterna.

•

Tillgänglighet
Angöring och parkering kan ske på endera fastigheten inom planområdet.

•

Markintrång
Markintrånget beräknas vara större än vad som kan anses lämpligt med hänvisning till
kulturmiljö, geotekniska förutsättningar och utrymme.
I övrigt skulle detta alternativ medföra att minst två större träd behöver tas bort, vilket i
sin tur kan inverka negativt på erosion i marken. Trädens erosionsdämpande funktion är
viktig att bevara med tanke på Bysjöns benägenhet att svämma över vid vårfloderna.
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GC-vägen på den gamla banvallen är smal och utrymmet mycket begränsat om GC-vägens nuvarande
funktion ska bibehållas. (Sweco).

•

Anläggningskostnader
Det kommer bli kostsamt att få till en bredd på GC-banan samt en bra lutning på den bit
av vägen som behöver ansluta till en eventuell parkering inne på fastigheten. Det
faktum att GC-vägen ligger på en gammal banvall försvårar genomförande något.
Kostnad för markanspråk och släntlutningar har inte tagits med i kostnadsberäkningen.
Uppskattad anläggningskostnad: 1 500 000 kr
För detaljerad data till kalkylen hänvisas till Bilaga A.

•

Slutsats alternativ 1
Med anledning av det stora markintrång som krävs för att erhålla en enligt VGU
godtagbar körfältsbredd för motorfordon separat från GC-vägen anses alternativ 1 inte
lämpligt att arbeta vidare med. Det är inte lämpligt att ta delar av GC-vägen i anspråk
för motorfordonstrafik då den utgör ett viktigt inom kommunalt och regionalt gång- och
cykelstråk.
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Alternativ 2 Vanlig vänstersväng

•

Kort beskrivning av alternativet
Alternativ 2 innebär att en ny anslutning tillkommer utmed väg 272 som tillåter en vanlig
vänstersväng från väg 272 i den norra delen av planområdet. I tidigare skeden har
diskussion om anslutning till fastigheten Gäveränge 2:8 diskuterats. I detta alternativ
har den lösningen ersatts av en anslutning till den södra delen av Säbyggeby 1:64, och
därmed en punkt som ligger längre norrut med bättre siktförhållanden och avstånd till
backkrönet i söder.
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Figur 5. Redovisning av uppskattad yta (vitstreckad) som kommer tas i anspråk för Alternativ 2. Tillägg för
markanspråk vid anslutning till väg 272 har inte redovisats, då utformning avseende bredd, vilplan m.m.
varierar beroende på vilken anslutningstyp som är lämpligast att välja.

•

Genomförbarhet
Korsningar med kommunala gator eller enskilda anslutningar ska dimensioneras för de
typfordon anslutande väg är avsedd för och trafikeras av. Utrymmesklass bestäms från
fall till fall baserat på flöde.
Vid bedömning om en anslutning är bra eller inte tas stor hänsyn till vilken typ av fordon
(lastbilar, personbilar) som ska nyttja anslutningen, antalet svängande och hur pass bra
siktsträckorna är. (VGU, 2020).
Väg 272 har en högsta tillåten hastighet på 40 km/h vid aktuellt utredningsområde,
vilket gör att siktsträckan bör vara minst 80 meter i vardera riktning från planerad
anslutning (VGU, 2020).
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En illustration hur siktområdet kan se ut vid korsningen samt sikträcka i förhållande till
hastigheten 40 km/tim redovisas i figur 6 nedan. Ls, längden från vägkant till
fordonsförares ögonhöjd, bör vara 5 meter, men kan minskas ner till 3 meter.

Figur 6. Illustration som visar siktområdet samt siktsträckan som krävs för anslutningen
(sekundärvägen) till väg 272 (primärvägen). Hämtat från VGU 2020.

Förutom ovanstående indelas enskilda anslutningar i nedanstående typer:

Figur 7. Hämtat från VGU, 2020.

Beroende på vilken anslutningstyp som väljs så varierar utformningskraven i avseende
på bredder, lutningar radier m.m. I detta fall skulle anslutningstyp A4 kunna övervägas,
vilket medför att nedanstående utformningskrav bör eftersträvas på anslutningen:
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Anslutningstyp
A4

Minsta bredd
3,5 – 6 meter
(beroende på om
anslutningen ska ha
två körfält eller inte)

Vilplan
10 m < 0,35 meter

Radie
10 m

Figur 8 – Anslutningstyp A4

Med ovanstående krav nämnda är förutsättningarna goda för att en ny anslutning till
väg 272 är genomförbar, ur ett utformningsperspektiv.
•

Trafiksäkerhet
Genom att förskjuta anslutningen längre norrut och in på fastigheten Säbyggeby 1:64
erhålls en god siktsträcka både norr- och söderut, se foton från platsbesök nedan.

Figur 9. Foto taget norrut ca 5 meter in på anslutningens tänkta läge, höjd cirka 1,1 meter ovan mark.
Personbil parkerad i befintlig p-ficka. (Sweco).
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Figur 10. Foto taget söderut ca 5 meter in på anslutningens tänkta läge, höjd cirka 1,1 meter ovan
mark.(Sweco).

Siktröjning av buskar och sly behövs söderut för att kunna få till goda siktsträckor.
I dagsläget finns en busshållplats norrut och söderut utmed väg 272 som tillfälligt
påverkar sikten vid av- och påstigning. Detta kan leda till att fordon kommandes bakom
bussen och som planerar att köra om inte hinner uppfatta att fordon är på väg in eller ut
från anslutningen.
Med anledning av dokumenterade överhastigheter utmed väg 272 kan alternativet
kombineras med hastighetssäkrande åtgärder, vilket också skulle kunna motverka att
upphinnandeolyckor uppstår. En hastighetssäkrande åtgärd skulle kunna vara att
smalna av vägen genom att ta bort befintlig parkeringsficka vid Apotekshuset och flytta
trottoaren in mot vägen. På så sätt skulle en avsmalnande effekt uppstå som kan leda
till att fordonsförare sänker hastigheten, eller iallafall håller den som är satt.
Oskyddade trafikanter som nyttjar trottoaren kommer påverkas av att anslutningen
trafikeras med fordon. Dock är sikten så pass god att detta inte bör vara ett hinder
trafiksäkerhetsmässigt, då både fordon och oskyddade i god tid kan se varandra innan
korsningspunkt. Dessutom finns det andra alternativ för oskyddade att röra sig i
området, exempelvis via GC-vägen bakom Apotekshuset.
Detta alternativ kan skapa liten en köbildning i norrgående riktning utmed väg 272 då
trafiken inte kan ”smita förbi” när svängande fordon till anslutningen väntar på sin tur. I
södergående riktning kan fordon nyttja P-fickan som ett körfält vid svängning, och
därmed komma bort och inte hindra trafikflödet på väg 272.
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Detta alternativ medför en viss risk för upphinnandeolyckor (olyckor där en
bakomvarande bil kör in bakifrån på en framförvarande bil).
Risken för att fordon, framförallt lastbilar, ska fastna i ”backen” söder om
Trädgårdsgatan bedöms vara låg med anledning av att anslutningen placeras så pass
långt norrut på fastigheten där lutningen på väg 272 inte är så pass brant. Om mindre
köbildningar skulle uppstå, exempelvis under rusningstider till och från arbete, så kan
detta däremot påverka bussens möjlighet att ta sig ut på väg 272.
•

Tillgänglighet
Parkering och angöring kan ske inom planområdet.

•

Markintrång
Markintrånget beräknas vara mycket litet och enbart ske på kommunens egen fastighet,
förutsatt att förvärv av den södra delen av Säbyggeby 1:64 genomförs som planerat.
Anslutningen kommer placeras inom vägområdet för väg 272.

•

Anläggningskostnader
Kostnad för markanspråk och släntlutningar har inte tagits med i kostnadsberäkningen.
Uppskattad anläggningskostnad: 875 000 kr
För detaljerad data till kalkylen hänvisas till Bilaga A.

•

Slutsats alternativ 2
Eftersom risken för köbildning för vänstersvängande trafik i norrgående körfält på väg
272 bedöms vara likvärdig i alternativ 1 och 2 har fokus legat på att se om en anslutning
eller utfart är möjlig i höjd med planområdet. Denna utredning bedömer att en ny
anslutning/utfart är möjlig att etablera utifrån förutsättningarna i VGU. Det förutsätter
dock att anslutningen placeras så långt norrut som möjligt i planområdet för att
avståndet till backkrönet i söder ska bli så långt som möjligt, samt att åtgärder för
förbättrad sikt vidtas.
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Alternativ 3 Förbjuden vänstersväng

•

Kort beskrivning av alternativet
Alternativet innebär att en ny anslutning till väg 272 tillkommer i planområdets norra del
och att vänstersväng in till planområdet för norrgående trafik förbjuds. Trafik till
planområdet sker via södergående körfält, samt att höger- och vänstersväng från
planområdet är tillåten.

•

Genomförbarhet
Förutsättningarna för att etablera en ny anslutning är densamma som för Alternativ 2,
se ovan.
Alternativet innebär att risken för köbildning i norrgående riktning utmed väg 272
elimineras.
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Figur 11. Redovisning av uppskattad yta (vitskrafferat) som kommer tas i anspråk för Alternativ 3 (likt
Alternativ 2). Tillägg för markanspråk vid anslutning till väg 272 har inte redovisats, då utformning
avseende bredd, vilplan m.m. varierar beroende på vilken anslutningstyp som är lämpligast att välja.

•

Trafiksäkerhet
Fysiska åtgärder kommer behöva vidtas för att det inte ska gå att från norrgående
körfält på väg 272 kunna svänga vänster in till planområdet och parkeringen.
Vägmålning som markerar förbud räcker inte till då fordon fortfarande kan strunta i detta
och köra över vägen. En fysisk åtgärd kan ske med hjälp av exempelvis en refug eller
räcke vid mittlinjen på vägbanan. Nackdelen är att åtgärder i vägbanan kan försämra
vinterväghållning och framkomlighet för större fordon.
För trafiken som ska ut från anslutningen kan framkomligheten försämras om inte den
fysiska åtgärden för att förhindra vänstersväng anordnas så att fordon kan svänga ut på
väg 272. Annars kommer fordon bara att kunna svänga höger från anslutningen.
Risken för köbildning minskas om vänstersväng förbjuds, under förutsättning att fysiska
åtgärder i form av exempelvis mittrefug/räcken placeras i mitten på körbanan och att det
går att nyttja P-fickan vid sväng körandes söderut på väg 272.
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De fordon som kör norrut och ska svänga av till fastigheten behöver hitta en lämplig
vändplats, vilket inte finns naturligt (exempelvis via en cirkulation) i närheten. Detta kan
leda till att trafikanter gör ”u-svängar” på väg 272, vilket i sin tur kan leda till att
trafikfarliga situationer uppstår.
Om uppsättning av vägmärke om förbud mot vänstersväng blir aktuellt kräver
utmärkning en lokal trafikföreskrift som Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om.

Vägmärke C25, “förbud mot sväng i korsning”.

•

Tillgänglighet
Parkering löses inom planområdet.

•

Markintrång
Markintrånget beräknas vara mycket litet och enbart ske på kommunens egen fastighet,
förutsatt att förvärv av den södra delen av Säbyggeby 1:64 genomförs som planerat.
Anslutningen kommer placeras inom vägområdet för väg 272.
Om fysiska åtgärder, i form av refug/räcke vid mittlinjen, ska på plats kommer eventuellt
vägbanan och trottoarer att påverkas beroende på hur mycket plats refugen och körfält
behöver ta upp.

•

Anläggningskostnader
Kostnad för markanspråk och släntlutningar har inte tagits med i kostnadsberäkningen.
Dock har en kostnad för eventuella fysiska åtgärder för att förhindra vänstersväng i form
av ett mitträcke beräknats in i anläggningskostnaden.
Uppskattad anläggningskostnad: 900 000 kr
För detaljerad data till kalkylen hänvisas till Bilaga A

•

Slutsats alternativ 3
Med anledning att en trafiksäker och ändamålsenlig plats att vända fordon i norrgående
körfält på väg 272 saknas anses alternativ 3 inte vara aktuellt.
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Alternativ 4 Vänstersvängkörfält

•

Kort beskrivning av alternativet
Alternativet innebär att en ny anslutning tillkommer utmed väg 272 i planområdets norra
del. Infarten till planområdet för norrgående trafik sker via ett nytt vänstersvängkörfält.

•

Genomförbarhet
Förutsättningarna för att etablera en ny anslutning är densamma som för Alternativ 2
och 3, se ovan.
Vänstersvängkörfält bör vara 3,5 meter breda, kan vara 3 meter vid mindre flöden och
mindre fordon. Vänstersvängsmagasinet längd (Lkö) ska dimensioneras för förväntad
köbildning men ska vara minst 30 meter. Inledningssträckan ska vara minst 40 meter.
Detta resulterar i en total längd för ett vänstersvängskörfält blir minst 70 meter, och total
minimumbredd för att få plats med 3 stycken körfält uppgår till cirka 10,8 meter. Denna
vägbredd beror förstås på hur breda körfält som väljs och om refug ska finnas. I
utredningen har ingen ytterligare bredd för refug lagts till utan endast målning av körfält
finns med. Med anledning av att vägens smalaste parti söderut, cirka 16 meter från
anslutningen, varierar mellan 7,4-9 meter behöver vägens utformning och bredd
justeras och mer mark tas i anspråk.
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Figur 12. Redovisning av alternativ 4, där den röda linjen markerar den nya vägkantens placering och den
lila linjen visar den nya trottoarens yttre kant vid breddning av vägen. Vitstreckade området visar det
område som behöver tas i anspråk för åtgärden.
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Figur 13. Inzoomad bild vid korsningspunkten där måtten för körfält samt bredder redovisas. P-fickan har
inte räknats med som potentiell vägbana att nyttja då vänstersvängsmagasinet tar upp så pass mycket
plats söderut att det inte är möjligt att bara ”måla om” vid korsningspunkt.

Om ett fullständigt vänstersvängskörfält ska etableras enligt VGU måste man dessutom
utreda hur det skulle påverka korsningen med Trädgårdsgatan (söderut).

•

Trafiksäkerhet
Vänstersvängkörfält medger en högre trafiksäkerhet och mindre risk för köbildningar,
men rekommenderas att användas först vid ett större beräknat svängande flöde.
Eftersom det beräknade flödet till och från planområdet enbart är beräknat till cirka 13
fordon/dygn kan åtgärden vara svår att motivera.
Dessutom skulle vänstersvängskörfältet inverka negativt på framkomligheten från och
till befintlig anslutning till Gäveränge 2:76 samt busshållplatsen söderut genom att
bussar får svårt att ta sig ut från hållplatsen.
För oskyddade bedöms trafiksäkerheten inte förändras från nuvarande förutsättningar
då trottoaren egentligen bara förflyttas.

•

Tillgänglighet
Angöring och parkering kan ske inom planområdet.
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•

Markintrång
Stort markintrång på privata fastigheter, framförallt öster om väg 272, kommer behöva
göras för att få plats med körfälten samt ny trottoar.
Om fysiska åtgärder, i form av refug vid mittlinje, ska på plats kommer eventuellt
trottoarer samt vägens bredd att påverkas beroende på hur mycket plats refugen och
körfält ska ha.

•

Anläggningskostnader
Kostnad för markanspråk har inte tagits med i kostnadsberäkningen.
Uppskattad anläggningskostnad: 1 550 000 kr
För detaljerad data till kalkylen hänvisas till Bilaga A.

•

Slutsats alternativ 4
Ett vänstersvängskörfält är möjligt att anlägga enligt VGU, men dess markanspråk
anses liksom i alternativ 1 vara för stort för att motivera åtgärden för så pass låga
trafikflöden.
Det kan dessutom bli problem med linjeföringen utmed väg 272 vid korsningen med
Trädgårdsgatan, samt att befintligt hållplatsläge och anslutning till enskild fastighet
påverkas negativt med hänsyn till framkomligheten.
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Alternativ 5 Parkering på annan fastighet och angöring i befintlig P-ficka

•

Kort beskrivning av alternativet
Alternativet innebär att angöring till fastigheten sker via befintlig P-ficka (a) som byggs
om till en egen sidoanläggning och breddas in på fastigheten Säbyggeby 1:64 för att
möjliggöra p-plats för personer med funktionsnedsättning samt hämtning av avfall och
återvinning. Angöringsplatsen förutsätts enbart vara tillgänglig för trafik i södergående
riktning utmed väg 272.
Parkering för boende och besökare sker på befintlig parkering (16 platser) i
planområdes närhet (b).

•

Genomförbarhet
Det är inte lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att anlägga en handikappsplats eller
parkering för servicefordon i önskat läge (a) i dess nuvarande utformning. Befintlig
parkeringsyta är breddmässigt för liten för att kunna klara kraven för den yta som en
handikappsparkering behöver.
En ny parkeringsficka kan angöras intill väg 272, se förslag på skiss i figur 14 nedan.
Skissen baseras sig på exempel från VGU på hur en parkeringsficka kan utformas, i
detta fall är det en kombination av en parkeringsficka och parkeringsplats för
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rörelsehindrade. I förslaget har två parkeringsplatser som klarar handikappkraven
presenterats. Mått och utformning på p-fickan förändras beroende på antal p-platser
som önskas och för vilken fordonstyp (personbil, lastbil etc). Ju fler p-platser som
anordnas desto längre blir parkeringsfickan.

Figur 14. Redovisning av Alternativ 5 där en parkeringsficka anläggs i anslutning till väg 272 vid
planområdet. Det lila området redovisar trottoaren som förflyttas när mark för parkeringsfickan behöver tas
i anspråk.
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•

Trafiksäkerhet
Det är inte lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att uppmuntra att parkera så pass
nära väg 272, då risken för olyckor där är högre än vid en avskild parkering.
För oskyddade trafikanter bedöms trafiksäkerheten inte förändras från nuvarande
förutsättningar då trottoaren egentligen bara förflyttas.
Parkeringen (b) har tidigare nyttjats av verksamheter belägna öster om väg 272. Dessa
verksamheter (Posten, skobutiken och biografen) är nedlagda, men skulle verksamhet
åter öppna kan dessa nyttja parkeringen (c) som är belägen på samma sida som
verksamheterna, vilket gör att väg 272 inte behöver korsas. Både parkering (b) och (c)
får således en bättre funktion.

•

Tillgänglighet
Kraven för en handikappsparkering är högre än för en vanlig uppställningsplats
(parkeringsplats). Bland annat ska handikappsparkering placeras 25 meter från entrén
till bostadshuset och krav på lutning tillkommer.
Att placera en handikappsparkering i önskat läge skulle resultera i att bostadshuset
måste placeras på fastigheten Säbyggeby 1:64, dvs längre norrut än planerat.
Övriga boende med parkeringar i område (b) skulle få längre att gå till och från
bostadshuset men man slipper ta ny mark i anspråk för fler parkeringsplatser.

•

Markintrång
Denna åtgärd påverkar trottoaren och planerad kommunal mark dvs liten påverkan på
markintrång. Eftersom befintlig parkering (b) kan användas krävs mindre anspråk av
planområdets mark i detta alternativ än i något annat alternativ.
För att möjliggöra alternativ 5 behöver alltså en sidoanläggning tillkomma som tar en
del mark i anspråk i planområdets östra del. Jämfört med att anlägga parkering för
boende inne på planområdet är intrånget dock mycket litet, och ett bättre nyttjande av
befintlig parkeringsyta (b) kan ske.

•

Anläggningskostnader
Kostnad för markanspråk och släntlutningar har inte tagits med i kostnadsberäkningen.
Uppskattad anläggningskostnad: 450 000 kr
För detaljerad data till kalkylen hänvisas till Bilaga A.
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•

Slutsats alternativ 5
Alternativet är intressant ur flera perspektiv, men befintlig parkeringsficka i södergående
körfält är för liten för att kunna nyttja som angöringsplats. Därtill gör de höga
trafikflödena på väg 272 platsen som olämplig att nyttja för detta ändamål. En
vidareutvecklad variant har utretts i alternativ 6.
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Alternativ 6 Undersöka om det finns fler lösningsförslag än alternativ 1-5
•

Ny anslutning med liten parkeringsyta. (Utveckling av Alternativ 5)
Enligt VGU kan en uppställningsplats, t ex för handikappade eller angöring för
servicefordon utformas som en avskild sidoanläggning med en anslutning. Detta är
lämpligare ur ett trafiksäkerhetsperspektiv än att ha en parkeringsficka i direkt
anslutning till väg 272 (som i alternativ 5).
Genom att ta mindre markyta i anspråk för parkering inom planområdet kan kostnad
och arbete reduceras kraftigt. Dessutom kan markytan nyttjas till andra ändamål än att
vara en ”stor asfalterad” parkeringsyta, till exempel finns mer utrymme för grönyta vilket
skulle tillföra flera värden till området.
Parkering för boende sker liksom i alternativ 5 på parkeringen (2) nere vid Sundsbrons
norra brofäste, vilket i sin tur innebär att kommunen nyttjar redan befintlig infrastruktur
och därmed kan spara kostnader för att anlägga ny. Parkeringen har 16 p-platser vilket
anses vara tillräckligt för beräknat behov. Köbildning kan uppstå vid befintlig infart till
parkeringen (2), men det sker innan backkrönet och parkeringen har historiskt kunnat
nyttja befintlig kapacitet utan att problem med ”start i backe” för de tyngre fordonen.
Observera att illustrationen nedan endast är ett grovt exempel, och att man kan välja att
lägga parkeringsytan på annan plats på fastigheten. Hänsyn måste tas till husets
placering och entré.
Den uppskattade anläggningskostnaden för detta alternativ är 430 000 kr och omfattar
då inte markanspråk.

•

Slutsats alternativ 6
Alternativet löser både angörings- och parkeringskraven på ett ändamålsenligt sätt,
samt minskar (i förhållande till alternativ 1,2 och 4) antalet vänstersvängande fordon i
norrgående riktning på väg 272, då antalet parkeringsplatser endast är två stycken och
därmed kan även risken för köbildning minskas.
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Figur 15. Förslag på anslutning till en mindre parkeringsyta för handikappsparkering och en till lastzon för t.
ex. servicefordon, flyttbilar mm till flerbostadshuset. Illustrationen ovan är endast en skiss dvs vidare
utredning behövs för att välja lämpligast placering och storlek på parkeringsytan inom planområdet.
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Övriga förslag att utreda vidare
•

Fattigmanslösning
En alternativ lösning kan vara att utreda möjligheten att använda en ”fattigmanslösning”
då vägens bredd på cirka 11 meter vid anslutningsläget kan tillåta en sådan lösning, ur
ett utformningsperspektiv. På detta sätt skulle framkomligheten utmed väg 272 kunna
säkerställas. Eventuellt behöver mark tas i anspråk. Ingen kostnadskalkyl har tagits
fram för detta alternativ. Se principfigur nedan, hämtad från VGU (2020):

Figur 16, utdrag ur VGU.

•

Utreda möjlighet till en så kallad ”Bymiljöväg” i Alternativ 1. Detta skulle innebära en
lägre anläggningskostnad och mindre markanspråk än att behålla den befintliga GCvägen och bilvägen separerad. Lösningen skulle dock kunna inverka mycket negativt på
upplevelsen av GC-vägens trygghet samt trafiksäkerheten, när oskyddade trafikanter
inte separeras med något fysiskt hinder eller distans från bilvägen. Ingen illustration
eller kalkyl finns framtagen för denna lösning.
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Sammanfattning
Anslutningsalternativen har översiktligt värderats och sammanställts i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Översikt jämförelse mellan alternativ 1-6. Grön = bra, orange = medel, röd = dåligt (relativa
bedömningar i förhållande mellan alternativen som utretts).

Utredningsalternativ

Genomförbarhet

Kostnader

Trafiksäkerhet

Alternativ 1

-Kraftig lutning
-Markintrång
-Lång sträcka

-Dyr

+ Oskyddade kan
fortsatt nyttja befintlig
GC-väg om den är
helt separerad, men
den upplevda
trafiksäkerheten
försämras kraftigt

-Inverkan på
regionalt cykelstråk

-Mycket mark inom
planområdet ska
beläggas för
parkeringsyta

+Väg 272 får låg
påverkan, ingen ny
anslutning
tillkommer.
Problem med
vänstersvängade
fordon kvarstår fast
längre norrut.
Risk för
upphinnandeolyckor
Alternativ 2

Alternativ 3

+Goda
förutsättningar för
anslutning

+Goda
förutsättningar för
anslutning

-Mycket mark inom
planområdet ska
beläggas för
parkeringsyta,
varierande lutning

-Risk för köbildning
+Låg risk för
oskyddade att
påverkas

-Mycket mark ska
beläggas för
parkeringsyta,
varierande lutning

+Minskar risk för
köbildning
+Liten risk för
oskyddade att
påverkas

-Risk för
upphinnandeolyckor

-Risk för
upphinnandeolyckor
-Risk för farliga
situationer vid ”u-
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svängar” samt att
regelefterlevnaden
kan bli låg

Alternativ 4

Alternativ 5

-Mycket markintrång
öster om väg 272.
-Lång sträcka för
Vänstersvängkörfält

-Dyrast

-Parkering måste
placeras nära entrén
till byggnaderna

+Mindre
markanspråk och
parkeringsyta behövs

-Mycket mark ska
beläggas för
parkeringsyta,
varierande lutning

+ Befintlig
infrastruktur nyttjas

Alternativ 6
(anslutning + liten
parkering)

+ Goda
förutsättningar för
anslutning

+Mindre
markanspråk och
parkeringsyta behövs

-P-yta måste
anläggas i närheten
av bostadshuset

+ Befintlig
infrastruktur nyttjas
+Billigast

+Minskar risk för
köbildning
-Framkomlighet ut
från anslutning på
intilliggande fastighet
kan
försämras/elimineras

-Risk för olyckor med
oskyddade trafikanter
vid placering nära
väg 272

+låg risk för olyckor
med oskyddade
-låg risk för
köbildning då antalet
svängade fordon är
mycket lågt.
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Slutsats
Det finns goda förutsättningar att få till en bra och ny anslutning eller utfart till väg 272 med
hänsyn till utformningskraven i VGU.
Alternativ 1 och Alternativ 4 är både dyra och kräver större åtgärder och markintrång för att få
till. Dessutom ger dessa alternativ störst omgivningspåverkan i förhållande till Alternativ 5 och 6.
Alternativ 2 och främst alternativ 3 kan ge negativa konsekvenser på trafiksäkerheten och
framkomligheten men åtgärder kan vidtas för att minska den risken i alternativ 2. En avvägning
huruvida det är bättre att fordon får göra en vänstersväng direkt till anslutningen gentemot att
fordonsförare måste hitta en lämplig plats att vända på måste vägas mot varandra. I bägge
fallen finns det goda möjligheter att få till en anslutning och parkeringsyta inne på planområdet
men det kan bli kostsamt beroende på parkeringsytans storlek och anslutningens dragning.
Gällande risk för köbildning så kvarstår risken oavsett om man nyttjar befintlig anslutning till
Garvaregränd (alternativ 1) eller etablerar en ny, då köbildning kan uppstå oavsett, någonstans
på sträckan mellan Apotekshuset och Sundsbron.
Alternativ 5 och 6 ger ett mindre markintrång i förhållande till resterande alternativ och är
därmed billigare åtgärder. De nyttjar dessutom befintlig infrastruktur på ett ändamålsenligt sätt.
Dock behöver en handikappsparkering placeras maximalt 25 meter från entrén, vilket ställer
krav på var flerbostadshuset placeras inom planområdet. I alternativ 6 är antalet svängande
fordon lägst oavsett anslutningsalternativen 1-4 eftersom det enbart innebär att fordon med ptillstånd för handikapplats och servicefordon får nyttja anslutningen/utfarten.

Utredningens rekommendation

Alternativ 2 är det alternativ med anslutning och parkering inom planområdet som klarar
anslutningskraven och (med siktförbättrande åtgärder) är mest rimligt utifrån utredda faktorer.
Alternativ 6 ger en större möjlighet att utveckla markytan inom planområdet för andra ändamål
än parkeringsplatser och möjliggör ett bra samspel mellan bebyggelse och trafik, samtidigt som
lösningen kan uppfylla Boverkets angöringskrav.
Sammanfattningsvis rekommenderas beställaren att arbeta vidare med alternativ 2 och
alternativ 6, då de är det lämpligaste alternativen med hänsyn till genomförbarhet, kostnad och
trafiksäkerhet.

memo04.docx

35 (36)
PM – TRAFIKUTREDNING FÖR
FASTIGHETERNA GÄVERÄNGE 2:8 OCH
DEL AV SÄBYGGEBY 1:64 I OCKELBO
KOMMUN
2020-06-24

GM \\sestofs010\projekt\27353\12602945_trafikutr_gäveränge\000\07_arbetsmaterial\pm\pm trafikutredning gäveränge 2;8_2000624 slutversion.docx

Källor
Trafikverket, (2020). “Krav - VGU Vägars och gators utformning” (2020:029).
Trafikverket, (2020). “Råd - VGU Vägars och gators utformning” (2020:031).
Trafikverket, (2020). ”Begrepp och grundvärden - VGU Vägars och gators utformning” (2020:030).

Bilagor
Bilaga A – Kostnadskalkyler

memo04.docx

36 (36)
PM – TRAFIKUTREDNING FÖR
FASTIGHETERNA GÄVERÄNGE 2:8 OCH
DEL AV SÄBYGGEBY 1:64 I OCKELBO
KOMMUN
2020-06-24

GM \\sestofs010\projekt\27353\12602945_trafikutr_gäveränge\000\07_arbetsmaterial\pm\pm trafikutredning gäveränge 2;8_2000624 slutversion.docx

